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A L’ATENCIÓ DE TOTA LA COMUNITAT ESCOLAR:


Ja tenim l’escola oberta després del descans de l’estiu. Des de El Full, volem desitjar-vos un
BON CURS ESCOLAR a totes les famílies de l’escola, a tot l’alumnat i a totes les persones
que treballem a l’escola (mestres, conserge, cuineres netejadores i educadores), us el
desitgem ple d’il·lusions i projectes, sabem que l’esforç i treball compartit els farà possibles, i
aconseguirem mantenir el projecte educatiu de la nostra / vostra escola.
 Malgrat tots els intents de desprestigiar l’ofici de mestre i la feina d’ensenyar.
NO PODRAN AMB L’ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT I EN VALENCIÀ.
Com a acció simbòlica aquest matí des de l’AMPA han repartit un manifest i l’han llegit per
megafonia.

COMUNITATS D’APRENENTATGE
Ja sabeu que la nostra /vostra escola està en fase de convertir-se en una Comunitat
d’Aprenentatge.
Durant aquestos dies primers de curs el professorat està organitzant-se i acordant la dinàmica de
treball de totes les comissions i activitats del curs.
Abans que acabe setembre us convidarem a una reunió molt important per tal d’inscriure-vos si
voleu en les diferents comissions de treball que dinamitzaran tot el procés.
Ja us avisarem en temps per tal que us pugau reservar eixa vesprada.

PER A PENSAR: “QUÈ ÉS EDUCAR”
Educar és el mateix que posar motor a una barca.
Cal mesurar, pesar, equilibrar i posar tot en marxa.
Però per a això, u té que dur dins l’ànima un poc de
mariner, un poc de pirata, un poc de poeta i un tot i mig
de paciència concentrada.
Però es consolador somiar mentrestant u treballa, que
eixe vaixell, eixe xiquet anirà molt lluny per l’aigua.
Somiar que eixe vaixell portarà la nostra càrrega de
paraules cap a ports distants, cap a illes llunyanes.
Somiar que quan un dia estiga dormint la nostra pròpia
barca, en vaixells nous, seguirà enlairada la nostra
senyera.

A tots els mestres i totes les mestres,
per la seua tasca.

MOLT IMPORTANT: NO HI HA
BONS AJUDA DE LLIBRES.
Si no heu demanat encara la beca de
llibres de text, podeu fer-ho fins el dia
14, doncs han obert un període
extraordinari.

BENVINGUDA AL PROFESSORAT
NOU QUE TENIM A L’ESCOLA:
De nou, aquest curs tenim alguns
canvis de professorat a l’escola.
El professorat nou que us volem
presentar és el següent:
 Marina, mestra tutora de 3r A.
 Pepi, mestra tutora de 3r C.
 Sandra, mestra
d’Audició
i
Llenguatge.
 Isabel i Teresa B. mestres de P.T.
I DENUNCIEM que encara no ha
vingut un mestre per cobrir la tutoria de
5é A, hi ha una reducció de jornada
d’Amàlia per a E.F.

ESCOLA SOLIDARIA
Donació de sang
Data: 11 de setembre
al Centre de Salut de Catarroja.

LLIBRES DE TEXT:
Avui hem repartit a tot l’alumnat la carta amb el llistat de
llibres de text que cal recollir ACÍ AL MENJADOR, la
gestió és de l’AMPA i els distribuirà la llibreria
MOIXERANGA de Paiporta. De 8 a 10 h. els dies indicats
a cada curs.
Mireu bé les dates per passar amb el pagament del banc.
PER FAVOR RESPECTEU LES DATES DE RECOLLIDA.
DILLUNS DIA 10 LI CORRESPON A 5é i 6é, per tant cal
passar ja pel banc (divendres vesprada, doncs aquest
dissabte no està obert).
L’alumnat des de 3r a 6é de PRIMÀRIA al paquet de llibres
té inclosa una agenda de la nostra escola, a la que hi ha
informació detallada d’interès.
A més a més hi ha alumnat de 4t i 5é que ha participat de la
col·lectivització dels llibres de text per que ho va dir així a fi
de curs.
Darrere de la carta hi ha una explicació important, llegiu-la
per favor.
Si no enteneu alguna cosa, passeu per direcció a preguntar.

APARCAMENT:
Cal que respecteu les zones marcades per realitzar una
parada les famílies de l’escola. Les targetes valen les d’altres
cursos passats, així i tot si necessiteu la targeta com a què
sou de l’escola, passeu pel despatx. GRÀCIES.
RECORDEU: QUE A LA CARRETERA DE LES
CORREGUDES ESTÀ PROHIBIT APARCAR I ÉS
PERILLÓS.
També cal recordar que no es pot entrar amb el vehicle a
l’aparcament de l’escola, aquest aparcament sols és per als
treballadors del Centre.

Cal dir:
ADVOCAT
No ABOGAT
NOTA SOBRE
“EL FULL”
Com ja sabeu, aquest full
informatiu és el mitjà de
comunicació entre l’escola i les
famílies del nostre alumnat, eixirà
el divendres de totes les
setmanes o segons la necessitat.
Està obert a la participació de
qualsevol persona (pare, mare,
mestre,
mestra,
alumne,
alumna...) redactant articles o
passant-nos informació d’interès
per a les famílies de la nostra
escola. Qualsevol article o notícia
s’ha de lliurar a direcció com a
molt tard el dimecres de matí fins
les 12’30 h.
 El repartirem (com sempre) al
fill/a més xicotet/a de la
família.
 Si el teniu marcat per enviar
per correu electrònic anirà
així.
 Si algú vol inscriure’s al llistat
de correu per rebre’l així, que
passe pel despatx a indicarho.
Esperem i desitgem la vostra
col·laboració.

HORARIS D’ATENCIÓ:
L’horari d’atenció al públic per part del director, serà tots els matins
de 9 a 10 hores excepte els dimecres.
L’atenció a les famílies per part del tutor/a serà els dijous al
migdia, a setembre i juny de 13 a 14 h., i d’octubre a maig de
12’45 a 13’30.
PER FAVOR: Us demanem que no entreu a l’edifici a esperar a
l’alumnat, quedeu amb ells fora a una zona del pati.
SOLS es pot pujar a les aules el dia de tutoria, els DIJOUS al
migdia.

MENJADOR
Ha començat avui. Estem pendents de repartit un full per poder
inscriure’s com a fixes d’octubre a maig però Conselleria encara
no ha dit el preu.

ESCOLA D’ADULTS DE CATARROJA

NOTICIES DE LA
NOSTRA ESCOLA:




Les netejadores han posat
apunt tota una neteja
general així com les
cuineres a la cuina. El
conserge ha posat a punt
tota l’entrada de l’edifici
gran.
Des de l’Ajuntament han
repassat tot el pati de
brosses.

Avinguda Rambleta 9

Tf. 96.127.44.17. / correu electrònic epa@catarroja.es
Alfabetització, neolectors, cultura general, Secundària, Valencià, Castellà, Anglès, Tallers,
preparació per a la prova d’accés als cicles de Grau superior.

